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zure berbak onartezinak dirala-ta: 
eurenean jarraitu gura dabe, euren usteetan. 
 
Emoiguzu ausardia, Jauna, 
zu ezagutu gura izateko, 
zugan sinisteko, eta zutaz esateko 
beste inork ez dauzela berba salbagarriak. 
 
Ez gaizala zugandik, Jesus, 
inork ere aldenduazo! 
 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 
Aukeratu AMAIERA ABESTIA… 
 
Ama maite, Maria, 
egiguzu lagun 
zure bitartez Jesus 
ikusi dagigun. 

JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. 
Jesus betiko bizia. 

 
 
ESKERRIK ASKO, JAUNA, BIHOTZ-BIHOTZETIK 
ESKERRIK ASKO, JAUNA, ORAIN ETA BETI. 
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GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 
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Barriona besarkatzeko. Damuturik autortu dai-
gun gure epelkeria. 
 
—Jesus Jauna, zuk argi eta garbi aurkezten 

deuskuzu Jainkoaren erreinua: erruki, Jauna. 
—Jesus Jauna, zuk ez gaituzu ezbaietan gura zu-

gazko hartu-emonetan: Kristo, erruki. 
—Jesus Jauna, zuk bizitzarako benetako berbak 

dituzu: erruki, Jauna. 
 
 
Aintzarako 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
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«Horregaitik esan deutsuet ezin dala inor ere 
Nigana etorri, Aitak ez badeutso horretarako 
gaitasuna emoten». 
Ordutik, haren ikasleetariko askok atzera egin 
eban, eta aurrerantzean ez ziran Haregaz ibili. 
Orduan, esan eutsen Jesusek Hamabiei: «Zuek 
ere alde egin nahi dozue?» Erantzun eutsan Si-
mon Pedrok: «Jauna, norengana joango gara? 
Zure berbek betiko bizia dabe. Eta guk sinistu 
dogu eta badakigu Zeu zarala Jainkoaren San-
tua». 

Jaunak esana 
 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
Oharra 
 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzutea, 
eta gure inguruko behartsuei laguntzea. Horren 
ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-batzea: be-
hartsuaren ondoan gagozela adierazten dogu. Hau 
Jesusengandik beragandik ikasi dogu. 
 
ESKARIAK 
 
† Jainkoak bere seme-alabok ez gaitu nahi nora 
ezean, ezbaietan, epelkerietan, beragan uste 
oneko baino eta alkarren zerbitzari. Eskale 
agertu gaitezan bere aurrera: 
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Zoritxar asko izaten ditu zintzoak, 
baina guztietatik libratzen dau Jaunak. 
Hazur guztiak zaintzen deutsoz, 
bat bakarra ere ez deutsoe hautsiko. R/. 
 
Gaiztakeriak hilten dau gaiztoa; 
zintzoari gorroto deutsoenek zigorra dabe izango. 
Jaunak askatzen dau bere zerbitzarien bizia, 
Haregan babesten diranek ez dabe zigorrik izango. R 
 

 
 

HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 

Jainkoaren esperientzia handia behar da aukeraketa sendoa 
egiteko, eta uste ona izan behar da aukeraketa sendoa egin 
dauanagaz joateko. Ea irakurgai honek sinismeneko aukera-
keta sendo batera garoazan… 
 
 
Josueren liburutik   (Jos 24, 1-2a. 15-17. 18b) 
 
Egun hareetan, Israelgo leinu guztiak batu ebazan Josuek 
Sikemen. Dei egin eutsen Israelgo arduradun, buruzagi, epaile 
eta funtzionarioei ere, eta Jaunaren aurrera agertu ziran. 
Orduan, hau esan eutsan Josuek herri osoari: 
Jauna zerbitzea txarto begitantzen bajatzue, aukeratu egizue 
gaur zein zerbidu: zuen asabek Eufrates ibaiaz bestaldean 
zerbidu ebezan jainkoak ala amortarren jainkoak, orain bizi 
zareen herrialdeko jentearenak, hain zuzen ere. Nik eta nire 
etxekoek Jauna zerbiduko dogu». 
Herriak erantzun eban: «Urrun gugandik Jauna iztea, jainko 
arrotzak zerbitzeko! Jauna dogu geure Jainkoa; Berak atara 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Ondo etorri, senideok, urtean zeharreko 21. 
domeka honetako liturgia ospatzera.  
Behar bada, ez jaku atsegin izango bertan aurki-
tuko doguna, batez ere gure sinismen bizitzea 
badaezpadakoa bada. Eta gehiengo batena ho-
langoxea dala esan geike, parkatu, baina. 
Gaurkoan aukeraketearen aurren jarriko gaitue. 
Besteentzat gura dogun hau gatxa egiten jaku 
geuretzat, eta hortxe aurkituko dogu ondoeza. 
Baina Jainkoagazko hartu-emonetan, behin argi-
tan eta behin ilunpetan ibiltea baino ez ete da 
hobe beti ibiltea argitan? Bilatu daigun horixe 
gaurkoan: Jesusen ezpairik bako jarraitzaile iza-
tea; eta horretarakoxe eskatu daigun laguntza. 
 
Sarrera-abestia 
 
Zu gabe, Jesus, nora joango gara gu? 
Zuk betiko bizitzako hitzak, Jauna, dituzu. 
 Zu gure Maisu zaitugu, zu gure Gidari: 
 zure Hitza guretzat indar eta argi. 
 
Damu-otoitza 
Sinismena bakotxak beretara ulertu gara dogu-
nok urduri jarten gara aukeraketearen aurrean 
jarten gaituenean, eta ez gara izaten gauza 
dana alde batera itzi eta Jesus Jauna eta haren 
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* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 
baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 

 
 
Jaunartzerako abestia 
 
EMOIGUZU, JAUNA, ogia jateko 
bizitza-indarra zuri jarraitzeko. (bis) 
 
 1 Jesus zeu zaitugu bideko janari 
gure bizitza osoan arnas eta argi. 
 

 2 Emoiguzu, Jauna, bizitza indarra 
lagunak maitatzeko bihotzeko garra. 
 
3 Zu jatean emon poztasun gogoa 
hobeak izateko gurari sendoa. 
 
 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
 
 
OTOITZA 
 
Zein argi izten deuskun Ebanjelioak 
zugan sinistea, Jauna,  ez dala erreza! 
Sinisten dogula uste dogu guk 
baina, hau ikusita, zer uste izan behar dogu? 
 

Zure ikasleetariko askok eta askok 
bertan-behera izte zaitu eta ihes egiten dabe 
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Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmu-
gileak lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen 
poza hartzen. 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
 
Erantzun salmoa 

Sal 33, 2-3. 16-17. 18-19. 20.21. 22-23 

 
 

R/. Txastatu egizue eta ikusi ze samurra dan Jauna 
 
Bedeinkatuko dot aldi oro Jauna, 
nire ahoan beti haren gorapena. 
Harro nago Jaunagaz, 
entzun begie apalek eta poztu bediz. R/. 
 
Zintzoekana ditu Jaunak begiak, 
zuhur hareen oihura belarriak. 
Gaizkileen aurka Jaunaren aurpegia, 
lurretik ezabatzeko hareen gomutapena. 
 
Deadar egiten dabe zintzoek, eta Jaunak entzun, 
larrialdi guztietatik libratzen ditu. 
Hur jake Jauna bihotz-hausiei, 
salbatzen ditu barru-jausiak. R/. 
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—Elizearen alde: argia izan daiten bere azalpe-
netan gaurko gizakiari Jainkoaganako aukera 
sendoa egiteko bideak eta adorea emonez, 
eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Erabagiak hartzeko epelegiak izanik uste ona 

inorengan jarri beharra dabenen alde: Jesu-
sengana hurreratu daitezan eta haren Barrona 
besarkatu daien, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Ebanjelioaren arauetan senideen zerbitzari 

izatea gatx egiten jakenen alde: besteei egi-
ten jaken zerbitzuak egiten gaitula handi 
ulertu daien, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Gure sinismen jokabidea, Jainkoagandik lagun-

tza lortzea baino gehiago, haren zerbitzua bi-
latzea eta ha senideengan aintzaltzea izan 
daiten, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Sinismen aukeraketea egin ahal izateko, kate-

kesirako, otoitz taldeetarako, Bizian Gora 
talderako eta hezkuntza taldeetarako gogoa 
eta egarria biztu dakigun, eskatu deiogun 
Jaunari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 



—   6   — 

gaitu geu eta geure asabak Egiptotik, esklabotzatik; geure 
begiz ikusi doguz Berak egindako mirari handiak; Berak 
zaindu gaitu egin dogun bide guztian zehar, eta igaro doguzan 
herri guztietan babestu. Beraz, guk ere Jauna zerbiduko 
dogu, Bera dogu-eta geure Jainkoa». 
 

Jaunak esana 
Bigarren irakurgaiari 
 

Zein onargatxak egiten jakuzan Paulo Apostoluaren berbok. 
Aldatu dira aldiak; beste aldi batzuetan gagoz. Egia. Baina 
Jesusen ikasleak bere burua bestearen menpe jarten dau, 
zerbitzari lez. Eta zein gatx egiten jakun guri hori! 
 
 
San Paulo Apostoluak Efesoarrei egindako gutunetik   (Ef 5, 
21-32) 
 
Senideok: Izan zaiteze alkarren menpeko, Kristori deutsazuen 
begiruneagaitik. Emazteak izan daitezala euren senarren 
menpeko, Jaunaren menpeko lez, senarra emaztearen buru 
da-eta, Kristo Elizearen buru dan lez, bere gorputza dauan 
Elizearen salbatzaile dala. Elizea Kristoren menpeko dan lez, 
izan beitez emazteak danetan senarren menpeko. 
Senarrok, maitatu egizuez zeuen emazteak, Kristok Elizea 
maitatu eta beraren alde bere burua emon eban lez. Bere 
burua eskeiniz, sagaratu egin eban Elizea, Bateoko urez eta 
berbearen indarrez garbituz. Holan prestatu eban beretzat 
Eliza distiratsua, zikinik eta zimurrik edo antzeko ezer bakoa, 
santu eta kutsatu bakoa. 
Era berean, senarrek ere euren gorputza lez maitatu behar 
dabez euren emazteak. Emaztea maite dauanak bere burua 
maite dau-eta. Ez dau inork bere gorputza gorrotatzen; jaten 
emon eta zaindu egiten dau. Bardin Kristok bere gorputza 
dauan Elizea. Gu ere gorputz horren atal gara. 
«Horregaitik, gizasemeak bere aitamak itziko ditu, 
eta bere emazteagaz alkartuko da, 
eta biak bat izango dira». 
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Handia da misterio hau, eta nik Kristori eta Elizeari loturik 
ikusten dot. 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
 
Aukeraketa baten aurrean, baietza emotea gatx 
egiten jakunean, besteak hozteko ahaleginak 
ere egiten doguz. Jesusek baietz osoa eskatuko 
deusku. Egin deiogun harrera on ebanjelio ho-
netan, Aleluia abestuz, zutunik. 

 
ALELUIA! ALELUIA! ALELUIA! 

 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik   
(Jn 6, 60-69) 
 
Aldi haretan, Jesusen ikasleetako askok esan 
eban: «Gogorra da hizkera hau. Nork entzun 
daike?» 
Jesusek, bere barruan oharturik ikasleek mar-
marka ziharduela, esan eutsen: «Onartu ezina 
deritzozue horri? Eta Gizonaren Semea lehen 
egoan tokira igoten ikusiko bazendue, orduan 
zer? Espiritua da bizia emoten dauana; haragia 
berez ez da ezertarako. Nik esan deutsuedazan 
berbak espiritu eta bizi dira. Baina badira zuen 
artean sinesten ez daben batzuk». Izan ere, Je-
susek hasieratik ekian nortzuk ez eben sinesten 
eta nork salduko eban. Eta esan eban gainera: 


